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Ingerències

L’estirabot d’Artur Mas amb relació a les seleccions catalanes hauria estat

inimaginable en Jordi Pujol. Qui és encara president de la Generalitat ha estat

sempre molt respectuós envers la realitat andorrana, sense intromissions,

però conscient que la seva projecció exterior pot significar un impuls

internacional per a la llengua comuna i compartida. Els lligams culturals no han

de fer, però, oblidar les fronteres polítiques, irrenunciables per al conjunt dels

ciutadans andorrans, que tanmateix observen amb molta simpatia les

demandes de més competències i projecció exterior de Catalunya. Un bon

coneixedor de la realitat andorrana com és el primer president del Tribunal

Constitucional, Joan Josep López Burniol,  reflexionava en un article publicat

ahir a El País, reproduït parcialment a la plana següent, sobre la ingerència de

Mas, recordant la solidesa institucional del coprincipat i les resistències a

qualsevol pressió externa, una de les bases de la supervivència com a Estat al

llarg de set segles. Més enllà del desig de les autoritats andorranes de

mantenir relacions més que fluides amb els governants a la plaça de Sant

Jaume –Mas és candidat a la presidència de la Generalitat– s’ha trobat a faltar

una resposta clara per part del Govern en defensa de la identitat i la sobirania.

Marc Forné, requerit insistentment pels informadors, va desestimar

obertament fer qualsevol tipus de comentari amb relació a la proposta, sense

que cap altre membre de l’executiu no hagi fet cap pronunciament. La falta de

resposta oficial ha impedit també conèixer si el conseller en cap català havia

informat prèviament el Govern de la proposta que havia de llençar a Lausana.

La iniciativa del candidat de Convergència suposa un seriós entrebanc la

diplomàcia andorrana, que té com a interlocutor l’ Estat espanyol i que,  entre

d’ altres reptes, ha de redreçar la negociació sobre el conveni bilateral

d’educació. S’ha d’evitar fer la sensació que Mas ha disposat de la complicitat

andorrana en una demanda inviable jurídicament i d’escàs sentit comú per més

que les aspiracions esportives catalanes siguin molt ben vistes.


